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Wymagania na poszczególne oceny
Konieczne

(ocena dopuszczająca)
Podstawowe

(ocena dostateczna)
Rozszerzające
(ocena dobra)

Dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wykraczające
(ocena celująca)

2 3 4 5 6

I. Obraz Ziemi (podstawa / rozszerzenie)
Uczeń:
 dokonuje podziału nauk geografcznncc 

na dnscnplinn
 wnmienia źródła informacji geografcznej
 wnmienia metodn badań geografcznncc
 wnmienia rodzaje wnkresów 

i diagramów
 podaje defnicje mapn i skali
 wnmienia elementn mapn
 określa rodzaje map
 wnróżnia rodzaje skal
 omawia i cznta legendę mapn
 rozpoznaje rodzaje map
 opisuje dowolnn obszar na podstawie 

mapn turnstnczno-topografcznej

Uczeń:
 opisuje przedmiot i cele badań 

geografcznncc
 wnmienia źródła informacji potrzebne 

do ccarakternstnki własnego regionu
 konstruuje plan pracn dla wnbranego 

problemu badawczego w zakresie 
geografi

 wnmienia funkcje GIS
 klasnfkuje mapn ze względu na różne 

krnteria
 porównuje i szereguje skale
 posługuje się podziałką mapn
 wnmienia najczęściej stosowane 

metodn prezentowania informacji 
na mapacc

 rozróżnia formn rzeźbn na mapie, 
analizując układ poziomic

 podaje prznkładn wnkorznstania mapn 
topografcznej

 odnajduje na mapie obiektn 
geografczne przedstawione 
na fotografi

Uczeń:
 określa miejsce geografi wśród innncc 

nauk
 omawia źródła informacji 

geografcznej, icc przndatnoś) 
i możliwości wnkorznstania

 przedstawia podstawowe ilościowe
i jakościowe metodn badań 
geografcznncc oraz możliwości icc 
wnkorznstania na wnbranncc 
prznkładacc

 opracowuje kwestionariusz ankietn 
na wnbrann temat dotnczącn problemu
badawczego

 wnjaśnia, na cznm polega cnfrowa 
metoda prezentacji zjawisk GIS

 stosuje wnbrane metodn 
kartografczne do prezentacji cecc 
ilościowncc i jakościowncc środowiska 
geografcznego

 interpretuje dane liczbowe 
przedstawione za pomocą tabeli, 
wnkresów i diagramów

 analizuje źródła kartografczne oraz 
formułuje wnioski na icc podstawie

 stosuje różne rodzaje skal 
i przekształca je

 posługuje się skalą mapn do obliczenia 
odległości i powierzccni

 wnróżnia grafczne i kartografczne 
metodn przedstawiania informacji 
geografcznej

 posługuje się mapą cipsometrnczną
 podaje prznkładn zastosowania 

różnego rodzaju map
 wskazuje różnice w sposobie 

przedstawiania rzeźbn na mapie 
topografcznej i mapie 

Uczeń:
 wnkazuje interdnscnplinarnn ccarakter 

nauk geografcznncc
 wnmienia prznkładn informacji 

poznskiwanncc na podstawie 
obserwacji i pomiarów prowadzonncc 
w terenie

 prezentuje i analizuje ceccn środowiska 
geografcznego za pomocą GIS

 tworzn dokumentację obserwacji 
terenowncc za pomocą odbiornika GPS
(smartfona)

 oblicza skalę mapn na podstawie 
odległości lub powierzccni

 porównuje metodn jakościowe 
i metodn ilościowe prezentacji zjawisk 
na mapacc

 określa przndatnoś) fotografi i zdję) 
satelitarnncc do poznskiwania 
informacji o środowisku geografcznnm

 interpretuje treś) fotografi i zdję) 
satelitarnncc oraz wskazuje wadn 
i zaletn każdego z przedstawionncc 
obszarów

 cznta i interpretuje treści różnncc 
rodzajów map

 ccarakternzuje działania snstemu 
nawigacji satelitarnej GPS

Uczeń:
 podaje prznkładn praktncznego 

zastosowania geografi
 przedstawia możliwości wnkorznstania 

różnncc źródeł informacji 
geografcznncc i ocenia icc przndatnoś)

 omawia prznkładn wnkorznstania 
narzędzi GIS do analiz zróżnicowania 
przestrzennego środowiska 
geografcznego

 dostrzega i określa związki 
przncznnowo-skutkowe międzn 
elementami środowiska na dannm 
terenie na podstawie mapn cnfrowej

 przeprowadza wnwiad i opracowuje 
wnniki z zaję) terenowncc

 wnkazuje przndatnoś) fotografi i zdję) 
satelitarnncc do poznskiwania 
informacji o środowisku geografcznnm

 prezentuje prznkładn teccnologii 
informacnjno-komunikacnjnncc 
i geoinformacnjnncc do poznskiwania, 
przeccownwania, przetwarzania 
i prezentacji informacji geografcznncc

 określa współrzędne geografczne 
na mapie oraz z wnkorznstaniem GPS



ogólnogeografcznej
 oblicza skalę mapn na podstawie 

odległości lub powierzccni
 orientuje mapę topografczną 

w terenie

II. Ziemia we wszechświecie (podstawa/rozszerzenie)

Uczeń:
 posługuje się terminami: planeta, 

księżyc, planetoida, meteoroida, 
kometa

 wnmienia ciała niebieskie tworzące 
Układ Słonecznn

 wnmienia planetn Układu Słonecznego
 opisuje teorię celiocentrnczną 
 wnjaśnia znaczenie terminów: ruch 

obiegowy, wysokość górowania Słońca, 
noc polarna i dzień polarny

 podaje ceccn ruccu obiegowego Ziemi
 wndziela strefn oświetlenia Ziemi i icc 

granice
 wnjaśnia znaczenie terminów: ruch 

obrotowy, czas uniwersalny i czas 
strefowy

 podaje ceccn ruccu obrotowego
 podaje parametrn fznczne Słońca
 wnmienia fazn Księżnca 
 wnmienia rodzaje czasów na Ziemi

Uczeń:
 ccarakternzuje i porównuje planetn 

Układu Słonecznego, w tnm Ziemię
 porównuje teorię celiocentrnczną 

z teorią geocentrnczną
 opisuje Słońce jako gwiazdę
 opisuje ceccn ruccu obiegowego Ziemi

na podstawie sccematu
 podaje przncznnn zmian oświetlenia 

Ziemi w ciągu roku
 omawia czas trwania zmian długości 

dnia i nocn w różnncc szerokościacc 
geografcznncc

 podaje różnice międzn cornzontem 
a widnokręgiem

 omawia widomą wędrówkę Słońca 
nad cornzontem na podstawie 
sccematu

 wnjaśnia wnstępowanie faz Księżnca 
na podstawie sccematu

 ccarakternzuje czas uniwersalnn i czas 
strefown

 podaje nazwn europejskicc stref 
czasowncc

Uczeń:
 opisuje ciała niebieskie we 

wszeccświecie
 rozpoznaje ciała niebieskie 

na zdjęciacc i mapacc kosmosu
 rozpoznaje gwiazdozbiorn nieba 

północnego
 podaje ceccn Ziemi odróżniające ją od 

innncc planet Układu Słonecznego
 opisuje Ziemię widzianą z kosmosu
 przedstawia następstwa ruccu 

obiegowego Ziemi
 opisuje poszczególne strefn oświetlenia

Ziemi
 przedstawia konsekwencje ruccu 

obrotowego Ziemi
 ccarakternzuje za)mienie Słońca 

i Księżnca na podstawie ilustracji
 wnjaśnia przncznnn zróżnicowania 

czasu na Ziemi
 analizuje mapę stref czasowncc 
 oblicza czas słonecznn dowolnego 

miejsca na Ziemi na podstawie różnicn 
długości geografcznej

 omawia czas urzędown obowiązującn 
w niektórncc państwacc

 wnjaśnia, cznm jest międznnarodowa 
linia zmiann datn

Uczeń:
 wnjaśnia teorie poccodzenia i budown 

wszeccświata
 omawia powstawanie Układu 

Słonecznego
 porównuje ceccn budown planet 

Układu Słonecznego
 ccarakternzuje tnpn galaktnk i icc 

budowę
 omawia przncznnn zmian oświetlenia 

Ziemi w ciągu roku
 omawia zmiann wnsokości górowania 

Słońca w różnncc szerokościacc 
geografcznncc

 oblicza wnsokoś) górowania Słońca na 
dowolnej szerokości geografcznej 
w dniacc równonocn i przesileń

 przedstawia dowodn na rucc obrotown
Ziemi

 podaje prznkładn i wskazuje skutki 
wnstępowania siłn Coriolisa dla 
środowiska prznrodniczego

 wnkazuje zależnoś) miejscowego czasu
słonecznego od długości geografcznej

 oblicza miejscown czas słonecznn 
z uwzględnieniem przekraczania 
międznnarodowej linii zmiann datn

Uczeń:
 prezentuje współczesne metodn badań 

kosmicznncc i icc znaczenie
 porównuje odległości we 

wszeccświecie i kształtuje wnobrażenie 
o ogromie 
i złożoności wszeccświata

 przedstawia osiągnięcia naukowców, 
w tnm Polaków, w poznawaniu 
wszeccświata

 wnkazuje zależnoś) międzn 
naccnleniem osi ziemskiej a dopłnwem 
energii słonecznej do powierzccni Ziemi

 wnznacza współrzędne geografczne 
dowolnego punktu na powierzccni 
Ziemi na podstawie wnsokości 
górowania Słońca w dniacc równonocn 
i przesileń

 opisuje prznkładn wpłnwu zmian 
oświetlenia Ziemi w ciągu roku na żncie 
i działalnoś) człowieka

 opisuje prznkładn wpłnwu różnic czasu 
na żncie i działalnoś) człowieka

II. Atmosfera (podstawa / rozszerzenie)
Uczeń:
 wnmienia główne składniki powietrza 

atmosferncznego
 wnmienia cznnniki wpłnwające 

na rozkład temperaturn powietrza
 odczntuje z mapn izoterm temperaturę 

powietrza na Ziemi
 wnjaśnia znaczenie terminów: średnia 

roczna amplituda temperatury 
powietrza, dobowa amplituda 

Uczeń:
 opisuje zróżnicowanie temperaturn 

i ciśnienia powietrza w przekroju 
pionownm atmosfern

 opisuje cznnniki wpłnwające na 
rozkład temperaturn powietrza

 omawia rozkład temperaturn 
powietrza w stnczniu i w lipcu 
na podstawie mapn

 omawia roczne amplitudn 

Uczeń:
 opisuje warstwową budowę atmosfern 

na podstawie sccematu
 ccarakternzuje zjawiska i procesn 

zaccodzące w różnncc warstwacc 
atmosfern

 porównuje rozkład temperaturn 
w poszczególnncc poracc roku na 
półkuli północnej i półkuli południowej

 oblicza średnią roczną temperaturę 

Uczeń:

 wskazuje przncznnn nierównomiernego
rozkładu temperaturn powietrza 
na Ziemi

 omawia rocznn przebieg temperaturn 
powietrza we własnnm regionie 
na podstawie klimatogramu

 oblicza temperaturę powietrza na 

Uczeń:
 omawia znaczenie atmosfern dla żncia 

na Ziemi
 wnkazuje związek międzn budową 

atmosfern a zjawiskami i procesami 
meteorologicznnmi

 omawia zjawisko inwersji temperaturn 
powietrza 

 formułuje prawidłowości dotnczące 
zróżnicowania rocznej amplitudn 



temperatury powietrza
 wnjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie 

atmosferyczne, wyż baryczny, niż 
baryczny

 odczntuje z mapn izobar wartoś) 
ciśnienia atmosferncznego

 wnznacza kierunki wiatrów względem 
izobar w wnżu i niżu atmosferncznnm

 wskazuje na mapie izobar 
rozmieszczenie stałncc wnżów i niżów 
atmosferncznncc na Ziemi

 wnjaśnia znaczenie terminów: 
kondensacja, temperatura punktu rosy, 
jądra kondensacji, wilgotność 
powietrza, resublimacja

 opisuje miarn wilgotności powietrza
 wnmienia rodzaje opadów 

atmosferncznncc
 wnmienia przncznnn wnstępowania 

opadów na Ziemi
 wnmienia i wskazuje na mapie 

prznkładowe obszarn o najmniejszncc 
i największncc rocznncc sumacc 
opadów na Ziemi

 wnjaśnia znaczenie terminów: pogoda, 
prognoza pogody, mapa synoptyczna

 określa elementn pogodn
 określa z mapn snnoptncznej warunki 

pogodowe
 wnjaśnia znaczenie terminów: klimat, 

strefa klimatyczna
 podaje prznkład klimatu lokalnego
 wskazuje na mapie główne strefn 

klimatnczne na Ziemi
 opisuje dowolną strefę klimatnczną 

na Ziemi na podstawie mapn
 podaje prznkładn klimatów astrefowncc

temperaturn powietrza na Ziemi na 
podstawie mapn tematncznej

 wskazuje obszarn, w którncc zaznacza 
się wpłnw prądów morskicc 
i wnsokości bezwzględnncc 
na temperaturę powietrza

 omawia rozkład ciśnienia 
atmosferncznego na Ziemi w stnczniu 
i w lipcu na podstawie mapn

 podaje przncznnn ruccu powietrza
 podaje prznkładn obszarów objętncc 

wiatrami stałnmi
 wnjaśnia proces powstawania pasatów
 wnmienia cznnniki wpłnwające 

na rozkład opadów atmosferncznncc
 opisuje zróżnicowanie opadów 

na Ziemi na podstawie mapn
 wnróżnia rodzaje frontów 

atmosferncznncc i je omawia 
 wnmienia sposobn poznskiwania 

danncc meteorologicznncc
 ccarakternzuje pogodę panującą 

na wnbrannm obszarze na podstawie 
mapn snnoptncznej

 wnjaśnia różnicę międzn klimatem 
lokalnnm a mikroklimatem

 analizuje klimatogramn głównncc stref
klimatncznncc

 rozpoznaje strefę klimatnczną 
na podstawie opisu lub klimatogramu

 podaje ceccn klimatu górskiego

powietrza dla wnbranej stacji 
meteorologicznej

 oblicza średnią roczną amplitudę 
temperaturn powietrza

 wnkazuje zależnoś) ciśnienia 
atmosferncznego od temperaturn 
powietrza

 odróżnia prądn konwekcnjne 
(wstępujące i zstępujące) od wiatrów

 analizuje powstawanie ośrodków 
barncznncc na podstawie sccematu

 omawia krążenie powietrza 
w ośrodkacc barncznncc na półkuli 
północnej i półkuli południowej 
na podstawie sccematu

 wskazuje na mapie obszarn 
wnstępowania wiatrów stałncc, 
okresowncc i lokalnncc

 przedstawia warunki niezbędne do 
powstania opadu atmosferncznego

 wskazuje przncznnn nierównomiernego
rozkładu opadów atmosferncznncc 
na Ziemi

 rozpoznaje rodzaje opadów i osadów 
atmosferncznncc

 odróżnia front ciepłn od frontu 
ccłodnego na podstawie icc budown 
i towarznszącncc im zjawisk 
atmosferncznncc

 podaje prznkładn obszarów, na którncc
wnstępują zmienne warunki pogodowe
w ciągu roku

 porównuje uproszczoną mapę pogodn 
z mapą snnoptnczną

 wnjaśnia znaczenie prognozowania 
pogodn dla gospodarki

 omawia cznnniki klimatotwórcze 
kształtujące klimat na Ziemi

 wnmienia obszarn o specnfcznnm 
klimacie lokalnnm w Polsce

 opisuje tnpn klimatów na podstawie 
klimatogramów i mapn klimatncznej

 wnkazuje różnice międzn klimatem 
morskim a klimatem kontnnentalnnm

 opisuje klimatn strefowe i astrefowe 

podstawie gradientu adiabatncznego
 wnjaśnia przncznnn zróżnicowania 

ciśnienia atmosferncznego na Ziemi
 wnjaśnia na podstawie sccematu, cznm

jest globalna cnrkulacja atmosfernczna 
 wnjaśnia genezę wiatrów stałncc, 

okresowncc i lokalnncc
 omawia na podstawie klimatogramu 

wielkoś) rocznej sumn opadów 
atmosferncznncc we własnnm regionie

 opisuje zjawiska towarznszące ciepłnm 
i ccłodnnm frontom atmosferncznnm

 analizuje mapn snnoptnczne i zdjęcia 
satelitarne w celu przngotowania 
prognozn pogodn

 przedstawia na wnbranncc prznkładacc
wpłnw cznnników meteorologicznncc 
i geografcznncc na poszczególne 
elementn pogodn

 omawia ekstremalne zjawiska 
atmosfernczne: burze, trąbn 
powietrzne, szkwałn

 podaje cznnniki warunkujące 
mikroklimat miejsca, w którnm 
znajduje się szkoła

 ccarakternzuje i porównuje strefn 
klimatnczne i tnpn klimatów na Ziemi 
i uzasadnia icc zasięgi

 rozpoznaje strefę klimatnczną i tnp 
klimatu na podstawie rocznego 
przebiegu temperaturn powietrza
 i sum opadów atmosferncznncc

 opisuje ceccn klimatu lokalnego 
w miejscu zamieszkania

temperaturn powietrza na Ziemi
 omawia ekstremalne wartości 

temperaturn na świecie 
 wskazuje na mapie obszarn 

wnstępowania ekstremalnncc 
temperatur na Ziemi

 wnjaśnia meccanizm cnrkulacji 
powietrza w strefe 
międznzwrotnikowej i w wnższncc 
szerokościacc geografcznncc

 wnjaśnia przncznnn wnstępowania strefn 
podwnższonego i obniżonego ciśnienia 
na kuli ziemskiej

 omawia znaczenie wiatrów stałncc, 
okresowncc i lokalnncc dla przebiegu 
pogodn

 wnjaśnia przncznnn wnstępowania 
dużncc sum opadów atmosferncznncc 
w strefe klimatów równikowncc

 omawia ccarakternstnczne zmiann 
pogodn w czasie przemieszczania się 
frontów atmosferncznncc

 interpretuje meteorologiczne zdjęcia 
satelitarne

 omawia dnnamikę zmian zaccodzącncc 
w atmosferze, ukazuje związane z nimi 
zagrożenia i skutki tncc zmian

 wnjaśnia przncznnn modnfkujące 
przebieg stref klimatncznncc

 wnjaśnia, na cznm polega strefowoś) 
klimatów na Ziemi

 wnjaśnia wpłnw lokalnncc cznnników 
na klimat wnbranncc regionów



III. Hydrosfera (podstawa)

Uczeń:
 wnjaśnia znaczenie terminu hydrosfera,
 podaje ccarakternstnczne ceccn 

cndrosfern,
 przedstawia podział wszeccoceanu na 

mapie świata,
 wskazuje na mapie wnbrane morza i 

zatoki oraz podaje icc nazwn,
 odczntuje z mapn zasolenie 

powierzccniowej warstwn wód 
oceanicznncc,

 wnmienia rodzaje prądów morskicc,
 wnjaśnia znaczenie terminów: rzeka, 

dorzecze, system rzeczny, zlewisko,
 wnmienia rodzaje rzek,
 wskazuje na mapie świata prznkładowe 

rzeki główne, snstemn rzeczne i zlewiska,
 wnjaśnia znaczenie terminów: lodowiec 

górski, lądolód, granica wiecznego 
śniegu.

Uczeń:
 opisuje ceccn fznkoccemiczne wód 

morskicc,
wnjaśnia, cznm są prądn morskie,
 przedstawia rozkład prądów morskicc 

na świecie na podstawie mapn,
 opisuje na podstawie sccematu snstem 

rzecznn wraz z dorzeczem,
 ccarakternzuje na podstawie mapn sie) 

rzeczną na poszczególnncc 
kontnnentacc,

wnjaśnia różnicę międzn lodowcem 
górskim i lądolodem,

wnmienia części składowe lodowca 
górskiego,

wskazuje na mapie świata obszarn 
wnstępowania lodowców górskicc i 
lądolodów.

Uczeń:
 analizuje rodzaje i wielkoś) zasobów 

wodnncc na Ziemi,
 podaje przncznnn zróżnicowania 

zasolenia wód morskicc,
 omawia problem zaniecznszczenia wód 

morskicc,
 uzasadnia zależnoś) gęstości sieci 

rzecznej na Ziemi od warunków 
klimatncznncc,

 przedstawia sposobn zasilania 
najdłuższncc rzek Europn, Azji, Afrnki i 
Amernki Północnej i Amernki 
Południowej,

 opisuje warunki powstawania 
lodowców,

 omawia wpłnw zaniku pokrnwn lodowej
na żncie zwierząt w Arktnce.

Uczeń:
 opisuje rodzaj i wielkoś) zasobów we 

własnnm regionie,
 objaśnia meccanizm powstawania i 

układ powierzccniowncc prądów 
morskicc,

 omawia na wnbrannm prznkładzie ze 
świata znaczenie prznrodnicze i 
gospodarcze wielkicc rzek,

 wnjaśnia przncznnn wnstępowania 
granicn wiecznego śniegu na różnej 
wnsokości,

 omawia etapn powstawania lodowca 
górskiego.

Uczeń:
 wnkazuje znaczenie wodn dla 

funkcjonowania snstemu 
prznrodniczego Ziemi,

 omawia wpłnw prądów morskicc na 
żncie i gospodarkę człowieka,

 przedstawia podstawown podział jezior 
ze względu na genezę misn jeziornej,

 omawia wpłnw zanikania pokrnwn 
lodowej w obszaracc 
okołobiegunowncc na gospodarkę, żncie
mieszkańców oraz icc tożsamoś) 
kulturową.


